KOŽLANSKÝ
ZPRAVODAJ
BŘEZEN

2015

Z RADNICE ...
Co je nového...
Vážení spoluobčané!
V měsíci únoru jsme opět několikrát uklízeli sníh a náledí na
chodnících
a
místních
komunikacích.
Lze však říci,
že počasí nám
zatím v tomto
směru
velmi
přeje.
Naši
pracovníci
technických
služeb se tak mohou soustředit
hlavně na prořezávání a kácení
stromů a na úklid po těchto pracích. Stihli jsme i některé drobné
opravy na našem majetku, na které jindy nezbývá čas. Dne 6. února
jsme museli opravit poruchu na
vodovodní přípojce k pozemku ve
Větrné ulici.
Kácení stromů, prořezávání, frézování pařezů a pozdější novou
výsadbu nám letos zajišťuje tradičně firma pana Blechy z Kožlan a
nově
také
firma
Arborea
z Rakovníka. Kácené stromy jsou
přestárlé, nemocné, ohrožující majetek a zdraví našich občanů. Některé byly také suché. Při těchto
pracích
důsledně
vycházíme
z odborných a znaleckých posudků, které máme k dispozici. Konečným cílem je zdravá, bezpečná
a vyvážená městská zeleň jak
v Kožlanech, tak v okolních obcích.
Dosažení tohoto cíle není levná a
rychlá záležitost. S přihlédnutím

k těmto aspektům je třeba postupovat pomalu a cílevědomě.
Vzhledem k počasí se zatím
mnoho investičních akcí ještě nerozběhlo. Pokračuje pouze oprava
kaple Panny Marie ve Dřevci, kde
je již hotova nová střecha a částečně i vnitřní omítky.

Na velkou akci v Kralovické ulici
se uskutečnilo 16. února výběrové
řízení, ale vzhledem k jedné podezřele nízké cenové nabídce se výběr o týden zdržel. Nakonec tato
nabídka byla z řízení vyřazena a
soutěž vyhrála druhá v pořadí, firma Král PM Centrum s.r.o.,
s cenou 3.585.999,-Kč s DPH. Celkově se výběrového řízení zúčastnilo 12 firem. Na opravu chodníku
v Kralovické ulici jsme si podali žá-

dost o dotaci na Plzeňský kraj.
Uvidíme, jak budeme úspěšní.
Další výběrové řízení bylo vyhlášeno 17. února. Jde o výběr dodavatele na nový komunální sekací
stroj. Výsledek budeme znát až
začátkem měsíce března.
Měsíc únor byl poměrně bohatý
na významné kulturní události.
Uskutečnil se tradiční masopust a
byl jako vždy úspěšný a hodně divácky atraktivní. S tím souvisí i
zábava a Popeleční středa. Tato
tradice je v Kožlanech velmi silná,
což je jenom dobře.
Tradiční a navštěvovanou akcí je
Myslivecký ples v sokolovně, který
se konal poslední den v měsíci
únoru.
Kožlany také hostily okrskovou
schůzi hasičů konanou 20. února
v hasičské zbrojnici a svoji schůzi
měli také zahrádkáři, kteří ji spojili
se zajímavou přednáškou „Zdraví
na zahrádce“.
Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, poděkovat těm, kteří již
zaplatili poplatky za odpady a za
vodu. Těm, kteří to ještě nestihli,
chci připomenout, aby tak učinili
v nejbližším možném termínu. Zároveň upozorňuji na to, že se
v poslední době vyskytlo zvýšené
množství případů útěků psů. Prosím tímto majitele svých „miláčků“
o lepší zabezpečení a dohled nad
nimi.
Mgr. Vladimír Přibyl, starosta

Výsledky projednání rady města na 5. zasedání konaném dne 2. 2. 2015
za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy místostarosty, diskusní příspěvky členů rady města, zprávu o
stavu hospodaření v městských lesích
Rada schvaluje:
č. 43/15 - program 5. zasedání rady města; č. 44/15 - 1. rozpočtové
opatření 2015; č. 46/15 - smlouvu
www.kozlany.cz

o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0008539, Kožlany, p3623/12, kNN uzavíranou se
společností ČEZ Distribuce a.s.; č.
47/15 - smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-120008075/1, Kožlany, Hedčany, p2,
kNN uzavíranou se společností ČEZ
Distribuce a.s.; č. 48/15 - připojení
pozemku p.č. 3623/106 a p.č.
3623/103 v k.ú. Kožlany na městský vodovod a kanalizaci s tím, že

pozemky budou připojeny na již
zhotovené vodovodní a kanalizační
přípojky na pozemku p.č. 3647/14,
Polní ul., Kožlany, které se nachází
na hranici pozemku p.č. 3623/103;
č. 49/15 - smlouvu o výpůjčce č.
2015-05 uzavíranou s Muzeem a
galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p.o.; č. 50/15 smlouvu o výpůjčce č. 2015-013
uzavíranou s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské TýniKožlanský zpravodaj 3 /2015
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ci, p.o.; č. 51/15 -rozdělení hospodářského výsledku Základní školy
a Mateřské školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany za rok 2014; č.
52/15 - účetní závěrku za rok
2014 Základní školy a Mateřské
školy dr. Eduarda Beneše, Kožlany; č. 53/15 - odměnu řediteli
Základní školy a Mateřské školy dr.
Eduarda Beneše, Kožlany za zlepšený hospodářský výsledek roku
2014; č. 54/15 - návrh rozpočtu
neinvestičního příspěvku zřizovatele pro Základní školu a Mateřskou
školu dr. Eduarda Beneše, Kožlany
na rok 2015; č. 56/15 - dodatek č.

1/2015 ke Smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících na
rok 2013-2018 pro město Kožlany;
č. 57/15 - poskytování stravného v
dolní hranici sazby: 69,- Kč za 5
až12 hodin cesty; 104,- Kč za 12
až 18 hodin cesty; 163,- Kč za déle než 18 hodin cesty.

Výsledky

města

projednání

rady

za účasti většiny členů rady města
Rada bere na vědomí:
zprávy starosty, diskusní příspěvky
členů rady města
Rada schvaluje:
č. 59/15 - program 6. zasedání rady města; č. 60/15 - termín a
program 2. zasedání zastupitelstva
města Kožlany; č. 61/15 - výzvu k
předložení cenové nabídky na dodávku komunálního žacího stroje
včetně příloh a vyzvání tří firem k
podání nabídky; č. 62/15 - podání
žádosti o zkrácení vázací doby
platnosti podmínek pro nakládání s

Rada souhlasí:
č. 45/15 - aby si zřizovaná organizace Základní škola a Mateřská
škola dr. Eduarda Beneše, Kožlany
podala žádost u Plzeňského kraje
na modernizaci sportoviště v tělocvičně Základní školy. Žádost bude

na

6.

zasedání

podána na zakoupení mantinelů na
florbal, které umožní zlepšení
podmínek jak pro školní tělesnou
výchovu, tak pro tělovýchovné
spolky a jednoty ve městě.
Rada nesouhlasí:
č. 58/15 - s připojením k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Rada neschvaluje:
č. 55/15 - poskytnutí finančního
příspěvku pro občanské sdružení
Aragonit z důvodu nedostatku finančních prostředků.

konaném

byty postavenými s dotací v letech
1997-2000; č. 63/15 - poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 750,Kč pro Svaz tělesně postižených v
ČR o.s., Místní organizace Plasy; .
64/15 - zveřejnění záměru pronájmu části budovy bez č.p./č.ev.
na st.p.č. 630 v k.ú. Kožlany k
umístění antény pro zajištění sítí
elektronických
komunikací;
č.
65/15 - uzavření Mateřské školy v
Kožlanech v období letních prázdnin od 27. 07. 2015 do 21. 08.
2015 z důvodu provádění nutných
údržbářských a úklidových prací;
č. 66/15 - podání žádosti o výmaz
školního klubu ze zřizovací listiny

dne

16.

2.

2015

Základní školy a Mateřské školy
Dr. E. Beneše Kožlany.
Rada pověřuje:
č. 67/15-Ing. Václava Dubského k
výkonu činnosti stavebního dozoru
investora na stavební akci „Výstavba chodníků a parkovacích
stání v ul. Kralovická ve městě Kožlany“.
Rada doporučuje:
č. 68/15-zastupitelstvu schválit
poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 130 000,- Kč Tělovýchovné
jednotě Kožlany na rok 2015.

Informace pro občany
Ve čtvrtek 26. března 2015 budou naposledy vyvezeny popelnice, které nebudou mít vylepené známky pro
rok 2015. Po tomto datu je nutné mít nalepenou známku pro rok 2015.
Svoz biopopelnic bude zahájen ve čtvrtek 26.března 2015.

Pozvánka na zastupitelstvo
ve středu 18. 3. 2015
od 18,00 hodin
se koná
2. zasedání zastupitelstvaMěsta Kožlany
Zasedání se uskuteční v zasedací místnosti Městského
muzea Kožlany
Program:
1) Zahájení - volba návrhové komise a ověřovatelů
zápisu
2) Zpráva o činnosti rady města Kožlany
3) Změna rozpočtu na rok 2015 - 2. rozpočtové opatření

www.kozlany.cz

4) Rozdělení finančního příspěvku z rozpočtu města
pro sportovní organizace
5) Obecně závazná vyhláška o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
6) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru v
roce 2014
7) Zpráva o stavu hospodaření v městských lesích
8) Majetkové a ostatní záležitosti města
-smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti,
-smlouva o dílo na výstavbu chodníků a parkovacích
stání v ul. Kralovická, Kožlany,
-kupní smlouva na dodávku komunálního žacího stroje,
-smlouva o dílo na výrobu a montáž oken a vchodových dveří v objektu kapličky ve Dřevci,
-prodej lesního pozemku p.č. 815/13 v k.ú. Bohy,
-prodej lesního pozemku p.č. 815/6 v k.ú. Bohy.
9) Zpráva starosty města
10) Diskuse
Kožlanský zpravodaj 3 /2015
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SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ – Diakonie Broumov

Diakonie Broumov,

Sbírka se uskuteční:

sociální družstvo
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů nábytek, znečištěný a vlhký textil

dne:

14. dubna 2015 a 17. dubna 2015
21. dubna 2015 a 24. dubna 2015

čas:

vždy od 14.00 do 17.00 hod

místo: Městská knihovna Kožlany
Pražská 278, „Pod věžičkou“
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.: 491 524
342, 739 999 112
Více na:
www.diakoniebroumov.org
www.facebook.com/broumovdiakonie

Z NAŠÍ ŠKOLKY A ŠKOLY
Únor v mateřské škole byl pestrý
Nejprve se našich 19 předškoláků ze všech 3 tříd
bylo podívat v ZŠ u prvňáků na vyučovací hodinu, paní učitelku a své kamarády. Všem se návštěva líbila.
Dále byla celá mateřská škola pozvána do ZŠ na
pohádkový koncert, při kterém jsme si všichni zazpívali písničky a někteří z nás si dokonce i zatancovali.
Během února napadlo i trochu sněhu, tak se na zahradě MŠ objevilo několik sněhuláků a iglů pro zvířátka.

Pro předškoláky byl únor velmi důležitý, protože se
zúčastnili zápisu do 1. třídy, který probíhal v ZŠ.
V mateřské škole se také tradičně slavil masopust.
Děti si vyrobily krásné masky, ve kterých si společně
zatancovaly. A na úplném konci února nás do MŠ přijelo potěšit a pobavit divadlo Vodníček se svojí krásnou pohádkou.
Bc. Markéta Kubíková

Z naší školy a školky
Dříve než se rozepíši o tom, co
se bude dít ve škole v tomto roce,
bych se ještě rád ohlédl a přiblížil
Vám několik akcí, které proběhly
v lednu a únoru.
Leden a únor byl v celé republice
ve znamení velké nemocnosti. Ani
nám se vlna chřipek nevyhnula.
Postihla část dětí, ale hlavně jejich
učitele. Suplovaná výuka ve „slepených“ třídách není nic příjemného a doufám, že děti vše brzy dohoní.
Na začátku února se starší kluci
zúčastnili
Kralovického
poháru
www.kozlany.cz

v basketbalu. Po obětavém výkonu
všech zúčastněných obsadili druhé
místo. Tato zkušenost se jim hodila v okresním kole, které proběhlo
v Plasích 26.2.
První únorový týden se přišli
předškoláci z naší školky podívat,
kolik se toho již naučili jejich starší
spolužáci. Děti jim předvedly, jak
pokročily ve čtení, psaní a počítání,
a doufám, že je správně naladily
ke vstupu do základní školy.
Hned za dva dny se potom do
naší tělocvičny přesouvala školka
znovu. Pro děti byl připraven vý-

chovný koncert „S hudbou proti
drogám“.

Ti mladší si mohli zazpívat pohádkové písničky a známé dnešní hity,
Kožlanský zpravodaj 3 /2015
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starší žáci si zopakovali vývoj hudebních žánrů od padesátých let
do současnosti a slyšeli největší hity té doby. Vše bylo zaměřené na
zpěváky, kteří podlehli drogám nebo nemocem spojeným s následky
závislostí a špatného životního stylu. Program se dětem líbil a jenom
doufám, že si nezapamatovaly
pouze dobře zahrané písně, ale i
nějaké poučení pro život.

Ve druhé polovině února proběhl
pro žáky sedmé třídy doplněné o
zájemce z jiných tříd lyžařský výcvikový kurz. O něm se dočtete na
jiném místě zpravodaje. Lyžařský
kurz, stejně jako kurz plavání,
máme v našem školním vzdělávacím plánu, a proto se pro žáky stává povinným. Vždy se snažíme zajistit kurzy tak, aby na ně finančně
„dosáhly“ všechny děti.
Zápis žáčků, kteří po prázdninách v září nastoupí do 1. třídy,
proběhl letos netradičně až 11.
února. Od tohoto posunutí jsme si
slibovali delší čas na přípravu dětí
ve školce. Přípravu bohužel ovlivňovala velká nemocnost. K zápisu
se dostavilo všech 19 dětí z naší
školky a 2 děti z MŠ na Chříči. Během zápisu děti malují postavu,
poznávají geometrické tvary, čísla,
zvířata, povídají nám pohádku nebo zpívají. Na těchto základních
činnostech lze rozpoznat jejich mo-

torickou, intelektuální i sociální vyspělost. O dětech máme také informace od jejich třídních učitelek,
které jsou s nimi po rodičích
nejdelší čas. Jako loni i letošní rok
se obešel bez četných (mnohdy
zbytečných) odkladů, takže by
k nám mělo ve školním roce
2015/2016 nastoupit cca 20 prvňáčků. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 6. března na stránkách
školy a na nástěnce v mateřské
škole. Připomínám, že seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod číselnými kódy, které každý rodič
obdržel při zápisu.

Zápis dětí do mateřské školy
proběhne ve středu 18. března od
14:00 do 16:00 hodin.
V polovině března (9. 3. - 13. 3.)
nás na základní škole čekají jarní
prázdniny. Toto období je i
v mateřské škole spojeno se sníženým počtem docházejících dětí.
Určitě jste si všimli, že tyto počty
zjišťujeme pomocí dotazníků vždy
předem. Je to pro nás důležité
z hlediska provozu a případného
čerpání dovolených. Předem velice
děkuji všem rodičům, kteří k těmto
informacím přistupují zodpovědně
a předají nám je s dostatečným

předstihem. Usnadňuje nám to
plánování a spoří finanční prostředky. Následující docházka, kterou budeme zjišťovat, se týká velikonočních prázdnin a prázdnin
hlavních.
Další jarní akcí bude pro celou
školu program o zdravém stravování - Zdravá pětka. Tento program je zaměřen prakticky na
běžně dostupné potraviny kolem
nás, jejich výběr a konzumaci.
Před velikonočními prázdninami (2.
a 3. 4.) ještě stihnou žáci II. stupně zajet do plzeňského divadla Alfa.
Jaro je u nás také spojeno
s plaveckým
výcvikem.
Tento
v letošním školním roce probíhat
nebude. Současní prvňáci, druháci
a třeťáci o povinných 40 hodin plavání určitě nepřijdou. Budou jezdit
ve školním roce 2015/16 a
2016/17.

Na závěr bych chtěl ještě všem,
kdo se o školu zajímají, připomenout naše webové stránky http://zsamskozlany.webnode.cz/.
Najdete tam mnoho důležitých informací o naší činnosti, kontakty
na vedoucí pracovníky a mnoho
dalších odkazů a aktualit.
Mgr. Jaroslav Švarc

LVK Telnice 2015
Již od listopadu se naši sedmáci, ale i ostatní zájemci nemohli dočkat lyžařského kurzu. Při každé naší
společné hodině došlo vždy na téma“ HORY“. A den
“D“ skutečně přišel!
V neděli 15. února ve čtrnáct hodin jsme naplnili
žlutý autobus „Šnajdr“ bagáží, zamávali rodičům a vyjeli směr Telnice v Krušných horách. Cesta ubíhala
rychle a veselou náladu v autobuse podpořila i kytara
v rukou O. Berbra. Přivítala nás skutečně zimní Telnice se sedačkovou lanovkou a vleky v provozu a dostatkem sněhu na sjezdovkách i mimo ně. Každý den
nám sjezdovky ještě upravili, a protože v noci mrzlo,
terén byl skvělý. Vedoucími kurzu byli učitelé Mgr. Jaroslav Berbr a Mgr. Jan Kotěšovec, kteří měli na sta-

www.kozlany.cz

rost jedenáct sedmáků, šest osmáků a tři deváťáky na
sjezdovkách i mimo ně.
Lyžařský výcvik začal hned v pondělí dopoledne
rozdělením do družstev a po obědě se už lyžovalo.
V prvním družstvu bylo třináct relativně dobrých lyžařů. V druhém byli lyžaři, kteří si moc nevěřili, nebo
úplní začátečníci. Ti museli postupně překonat strach
z lyžařské výstroje, ze sněhu, z vleku, ze svahu a z
pohybu na lyžích. Někteří odolávali snahám instruktorů až do konce našeho pobytu. V úterý nás musela
opustit Štěpánka Vodrážková. Při pádu si poranila rameno a verdikt lékařky v ústecké FN byl jasný: zlomená klíční kost a klid v domácím léčení. Všem nám
to bylo líto a hlavně Štěpánce. I nám vedoucím to
žádnou radost neudělalo, neboť to byl první úraz za
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šest let našeho společného působení na LVK. Ve středu po obědě jsme jeli všichni relaxovat do děčínského akvaparku, kde jsme dali odpočinout unaveným
tělům, vydováděli se na tobogánech, vyhřáli kosti ve
vířivkách a pak nám otevřelo své brány ústecké nákupní centrum FORUM. Zde každý s hodinou a půl
volna naložil, jak chtěl: nákupy oblečků, pamlsků, občerstvení nebo jen prohlížení nabízeného zboží. Od
čtvrtka už všichni, až na malé výjimky, bez problémů
vládli svými „prkénky“ a vlek je dovezl až na konec.
Páteční ráno nás čekaly velké závody, kdy každý prodal to, co se na svazích naučil. Učitelé postavili trať,
zajistili časomíru a pak už se závodníci postavili na
trať slalomu a všichni ji projeli skoro bez pádu. V
součtu časů obou kol zvítězila v dívkách Anežka Sixtová a za hochy Jára Berbr.

všichni v maskách, včetně učitelů. Ve společenské
místnosti chaty Tereza se objevili kovbojové, doktor s
pacientem, kuchařky, Pat a Mat, fandové hokejové a
fotbalové Plzně i jeden sparťan, modrá kočka a magistři se proměnili v indiány. Skoro všichni se náramně
bavili při hudbě do pozdních večerních hodin. Sobota
připravila opět skvělé podmínky pro lyžování, ale přibylo víkendových lyžařů. Proto jsme více odpočívali,
slunili se a většina účastníků se vydala po obědě na
vycházku, jen šest otrlých lyžařů, kteří si vystáli dvacetiminutové fronty, si i poslední odpoledne skvěle
užili. Poslední večer jsme celý kurz zakončili slavnostním vyhlášením vítězů slalomu, pořádku na pokojích a
celkovým zhodnocením pobytu. V osm hodin většina
účastníků, i sparťani A. Fialová a pan učitel Kotěšovec,
zasedli k obrazovce a sledovali „koncert“ Viktorie Plzeň. Po fotbale se opět tančilo až do půlnoci, kdy jsme
zazpívali personálu a šli spát. Nedělní ráno bylo smutné, balilo se, uklízelo se a hlavně se plakalo, protože
se domů nikomu nechtělo a pro žáky deváté třídy to
byly hory poslední. Smutnou náladu v autobuse cestou domů ani kytara nepozvedla.
Závěrem bychom chtěli poděkovat žákům za perfektní chování, skvělou partu, do které zatáhli i nás.
Velké poděkování patří hlavně majitelům penzionu
Vasilovi a Šárce Kušejovým, kteří se starali o naše žaludky a naše celkové pohodlí. Vše ukončíme slovy některých účastníků: „ZA ROK JEDU ZNOVU! Jestli mi
to naši zaplatí?“
Mgr. Jaroslav Berbr + Mgr. Jan Kotěšovec

Večer jsme si, proti všem zvyklostem, udělali karneval. Proč se dozvíte později. Na karneval nastoupili

Citát měsíce
„Úsudek je možno vyvrátit, předsudek nikoliv“.
Marie von Ebner-Eschenbachová
www.kozlany.cz

Kožlanský zpravodaj 3 /2015
strana - 5 -

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016
se koná ve středu 18. března od 14.00 do
16.00 hodin v budově Mateřské školy
Pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy:
1) přednostně děti předškolního věku
2) děti s nástupem v září 2015
3) děti zaměstnaných rodičů na celodenní docházku
4) děti neplně tříleté pouze v případě volného
místa v MŠ a zdravotní zralosti dítěte
S sebou rodný list dítěte.
Masopust ve 4. třídě
Masopustní úterý prožili žáci 4. třídy v maskách. Celé dopoledne děti plnily masopustní úkoly, společně jsme
si upekli koblihy ve školní kuchyňce a den zakončili „tancovačkou“ v tělocvičně.
Mgr. Dana Berbrová

SPOLKY
Šikulky z Kožlan
Jaro se už
blíží a my se
moc
těšíme,
že bude víc
sluníčkových
dní.
Velkým
hitem je u nás
vyšívání. Vyšíváme gobelínovým stehem, křížkové vyšívání nebo stylem richelie. Znovu
objevujeme tradiční vyšívání, kterým můžeme zdobit
ubrusy, prostírání, obrazy nebo třeba tašky.
Také pletení nás baví, pěkné ponožky, na které spotřebováváme zbytky vln. Přinášíme na naše setkání
návody, které jsou lety a praxí prověřené, nebo nové
návody, které vycházejí v časopisech a knihách.
Přejeme Vám hezké tvořivé čekání na jaro.

www.kozlany.cz
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Hasiči města Kožlan
Naše jednotka hasičů měla v únoru od zásahů klid.
Mohla se proto věnovat jiným činnostem jako je samotné zdokonalování jednotky a službami ve prospěch města.
V neděli 8. února proběhlo školení zásahové jednotky
v hasičské zbrojnici. Tradičně jako každý rok naši
hasiči v úterý 17. února zabezpečovali dopravu na Kožlanském masopustu v ulici Kralovická a Pražská.
Jak jsme se již zmiňovali v minulém čísle zpravodaje, tak proběhla v pátek 20. února výroční okrsková
schůze ve zbrojnici v Kožlanech. Na schůzi se sešlo 10
z 12 sborů v okrsku. Tato schůze byla také opět volební a volilo se na 5 let funkčního období. Jak volby
dopadly, zjistíte na konci tohoto článku.
Nadále probíhala, jako každý měsíc, kontrola techniky s následnými drobnými opravami v rámci svépomocí v naší zbrojnici.
Chtěli bychom příznivcům hasičů a hasiččiny dopředu oznámit, že se bude konat dne 4. dubna v sobotu
hasičská soutěž Kožlanská jízda, která začne
v dopoledních hodinách od naší zbrojnice.

Starosta okrsku
Místostarosta
Velitel
Jednatel
Hospodář
Člen VV OSH PS
Předseda kontr. a
r. rady
Člen KRR
Člen KKR
Návrhy do funkcí
v OSH:
OR velitelů
OR ochrany a
obrany ob.

Jaroslav Helebrant
František Blecha
Michal Šot
Jana Češková
Jiří Janeček
Michal Češka
František Švec

SDH Hlince
SDH
SDH
SDH
SDH
ny
SDH
SDH

Chříč
Kožlany
Kožlany
HedčaKožlany
Kožlany

Lumír Vávra
Miroslav Vopata

SDH Slatina
SDH Studená

Michal Šot
Ondřej Holeček

SDH Kožlany
SDH Kožlany
Vaši Hasiči

Tradiční Zimní hasičský pochod 2015
V neděli 22. února se konal již tradiční Zimní hasičský pochod okolím Kožlan. Letos byl sraz ve 13 hodin
před hasičskou zbrojnicí a po hromadné fotografii na
startu se vyrazilo na výlet. Od hasičárny jsme vyrazili
k Cihelně, pak směrem k Židovskému hřbitovu a proti
proudu Hrádeckého potoka jsme po lukách došli až
k Hrádeckému statku. Odtud jsme se již přes koleje

vydali lesem po červené turistické značce k cíli naší
cesty (ke Kožlanské hájovně). Tady už nám kamarádi
hasiči připravili ohniště, kde jsme si upekli párky a
špekáčky a doplnily síli k návratu do Kožlan.
Účast byla hojná, všichni byli spokojeni a již teď se
těšíme na příští ročník Zimního hasičského pochodu.
Michal a Jana Češkovi

Program kulturních akcí v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici.
18. března 2015

25. března 2015

28. března 2015

Koncert kruhu přátel hudby při
ZUŠ v Kralovicích

Jubilanti Hollaru
tvorba českých umělců grafiků

Jana Vonášková Nováková - housle
Petr Novák – klavír

Vernisáž se koná od 17.00 hodin v
refektáři muzea.

Zahájení
hlavní turistické sezóny
netradiční oživlou prohlídkou
na téma „Baroko“

Začátek v 19,00 hodin

Výstava potrvá do 3. května 2015.

www.kozlany.cz

Akce trvá od 14.00 – 17.00 hodin.

Kožlanský zpravodaj 3 /2015
strana - 7 -

Z činnosti městské knihovny
Od začátku roku navštívilo knihovnu 350 návštěvníků, kteří si vypůjčili 1366 knih a 293 časopisů. Stavební úpravy, které proběhly na počátku roku, byly
provedeny ve velmi dobré kvalitě a patří za ně poděkování naší technické partě a zejména Markovi Zahoránovi. V těchto dnech byl naistalován také nový nábytek v půjčovně. Místnost to značně rozzářilo a doufám, že čtenářům zde bude příjemně stejně tak jako
mě. Za malé kosmetické úpravy lze považovat natřená křesílka, na která jsem ušila nové potahy a několik
polštářků. Dění v knihovně můžete sledovat také na
www.knihovna.kozlany.cz Zde najdete aktuální informace o stavu knihovního fondu a o nově nakoupených a zapsaných knihách.

Knihovnu mohou navštívit také nečtenáři. I pro ně
je připraveno pár akcí. První bude jarní výstavka, na
kterou se můžete přijít podívat od 10. března a potrvá
do 10. dubna (pokud se zabýváte nějakou výtvarnou
technikou, nebo máte něco hezkého, co určitě stojí za
zhlédnutí, neváhejte a přineste do knihovny do 6.
března). Tradiční Velikonoce v knihovně se uskuteční
v úterý 31. března od 14 hodin. Na noc
s Andersenem, která letos vychází na 27. března a
bude zaměřena na dílo Jana Drdy, se určitě těší děti.
Společně se základní školou připravujeme výstavku
herbářů, která letos bude obohacena o další práce žáků školy. Na jaro chystáme pravidelnou sbírku šatstva
pro Diakonii Broumov.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice Hana Tupá

Městská knihovna Kožlany vás zve
na výstavku
velikonočních dekorací a jarních nápadů
10.3.-10.4.2015

a
Velikonoce v knihovně
tradiční tvoření a posezení 31. 3. 2015
od 14:00 do 17:00 hod.

Tělovýchovná jednota Olympie Kožlany
pořádá
v sobotu 21. března 2015
od 20,00 hodin v sokolovně

ŠIBŘINKY
Téma: Cesta kolem světa za 29 minut
Hudba: TO NIC

Vstupné: 100,--Kč
Bohatá tombola

www.kozlany.cz
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DDM Kralovice, Kožlany
připravuje

na

Jarní prázdniny 9. – 13. 3. 2015 – příměstský tábor
Pondělí 9. 3. 2015 – Kreativní tvoření – 3D –
Masky
Příchod do DDM Kožlany: 8.30 – 9.00 hod
Odchod domů: 13.00 hod
S sebou: přezůvky, svačina, pití, ochranný oděv
CENA: 60,- Kč (v ceně materiál, pedagogický dozor)
Úterý 10. 3. 2015 – Plavání v aquaparku (který to
bude, ještě upřesníme)
Na tuto akci volejte nejdříve na tel. 605 247 134, pro
upřesnění volného místa
Odjezd z autobusové zastávky u školy:
v cca 8.20 hod – až 8,35 hod (upřesníme sms zprávou, dle výběru aquaparku)
Návrat do Kožlan: v cca 15.00 hod (opět upřesníme v
sms zprávě)
S sebou: plavky, osuška, svačina, pití, neplavci rukávky, případně koupací čepice, kapesné
CENA: 270,- Kč (v ceně vstupenka do bazénu, autobus, pedagogický dozor)

Středa 11. 3. 2015 – Keramické tvoření – Ovečky
před plotem
Příchod do DDM v Kožlanech: 8.30 – 9.00 hod
Odchod domů: 13.00 hod
S sebou: přezůvky, svačina, pití, ochranný oděv
CENA: 100,- Kč (v ceně materiál, pedagogický dozor)
Čtvrtek 12. 3. 2015 – Bruslení - SPORTARÉNA ve
Třemošné
Na tuto akci volejte nejdříve na tel. 605 247 134, pro
upřesnění volného místa
Odjezd z autobusové zastávky u školy: 8.05 hod
Návrat do Kožlan: v cca 12,30 – 13,00 hod
S sebou: brusle, teplé pohodlné oblečení, rukavice,
čepice, svačina, pití
CENA: 110,- Kč (v ceně vstup na ledovou plochu, autobus, pedagogický dozor)
Pátek 13. 3. 2015 – Deskové hry
Příchod do DDM Kožlany: 8.30 – 9.00 hod
Odchod domů: 12.00 hod
S sebou: přezůvky, svačina, pití
CENA: 30,- Kč (režijní poplatek + pedagogický dozor)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Velikonoční prázdniny 2. – 3. dubna 2015
Dvoudenní výlet na Sklárnu
Čtvrtek 2. a pátek 3. 4. 2015 – chystáme již druhým rokem (po loňském úspěšném pobytu) dvoudenní výlet
s noclehem „Na Sklárně“ u Žihle
Program:
Odjezd: ve čtvrtek 2. 4. 2015 v 8.45 hodin z autobusové zastávky u školy.
V průběhu těchto dvou dnů nás čeká 2x návštěva Laser game, pěší výlety do okolí (a že je v okolí Sklárny co
objevovat), soutěže, večerní hry, atd.
Návrat: v pátek 3. 4. 2015 v cca 17.00 hod
Strava: oběd, svačina, večeře, snídaně, svačina, oběd, svačina.
Ubytování: v budově „Sklárny“ ve 4lůžkových pokojích, WC a koupelna společné na patře, spol. místnost
Cena 800,- Kč - v ceně: ubytování, stravování, 2x doprava autobusem (na Sklárnu a druhý den zpět), 2x laser
game, pedagogický dozor
S sebou: sportovní oblečení (tepláky, mikinu), dobrou pevnou sportovní obuv, bundu, pokrývku hlavy, pyžamo, věci na převlečení do budovy, pláštěnku, hygienické potřeby, ručník, přezůvky do budovy, karty nebo nějaké zabavení na chvíle odpočinku
Přihlášky je nutné odevzdat a poplatek zaplatit v DDM Kožlany (nejdříve volejte 605 247 134, pro upřesnění
volného místa) nejpozději do 20. března 2015!
* *Akce se uskuteční při přihlášení min. 25 zájemců* *
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Velikonoční prázdniny čtvrtek 2. 4. 2015 – kreativní tvoření
Velikonoční věnec
Příchod do DDM Kožlany: 8.30 – 9.00 hod Odchod domů: 13.00 hod S sebou: přezůvky, svačina, pití,
ochranný oděv CENA: 60,- Kč (v ceně materiál, pedagogický dozor)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Příměstské tábory
Stejně jako vloni, nabízíme i v letošním roce
„Všeobecný příměstský tábor“ v termínu 24. – 28. 8. 2015
Účastníci přichází ráno do DDM a odpoledne odchází. Plánujeme výlety, kreativní a keramickou tvorbu apod.
Děti narozené do 31. 12. 2003 : 1400,- Kč Děti narozené po 1. 1. 2014 : 1300,- Kč
Hlavní vedoucí Věra Cepková
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PŘIPOMÍNÁME VŠEM, KTEŘÍ JEŠTĚ NEMAJÍ ZAPLACENÝ POPLATEK ZA KROUŽKY NA DRUHÉ
POLOLETÍ, ABY TAK UČINILI, NEJPOZDĚJI DO 28. 2. 2015! DĚKUJEME
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Stále sledujte náš web – www.ddmkralovice.cz a aktualizace na něm. Také zde naleznete fotogalerie z akcí, které naše zařízení pořádá.
www.kozlany.cz
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SPORT
Stolní tenis
Krajská soutěž 2.třídy, sk. A - tabulka
1.TJ Sokol Plzeň V. E
2.Sokol Nová Hospoda A
3.TJ Union Plzeň D
4.SK Kornatice A
5.TJ Sokol Starý Plzenec A
6.TJ Sokol Těně A
7.TJ Trnová A
8.TJ Sokol Nezvěstice A
9.TJ Sokol Plzeň V. D
10.SK Rokycany A
11.TJ Kožlany A
12.TJ Sokol Horní Bělá B
13.TJ Sokol Podmokly A
14.TJ Sokol Kralovice A

20
21
20
20
21
20
21
20
21
21
20
21
20
20

16
14
14
10
10
10
8
7
8
7
7
6
3
2

2
2
0
5
4
4
5
8
2
4
3
1
1
1

2
5
6
5
7
6
8
5
11
10
10
14
16
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

185:132
193:138
175:125
168:152
192:163
161:131
169:166
173:158
161:161
143:169
154:164
123:182
114:191
110:189

54
51
48
45
45
44
42
42
39
39
37
34
27
25

Úspěšnost dvouher - Krajská soutěž 2.třídy, sk. A
(základní část)
Hráč

Nar.

Družstvo

1. Soukup Miloš

1976

TJ Sokol Starý Plzenec A

21

78 4

95.12%

2. Růžek Václav

1991

TJ Trnová A

20

63 9

87.50%

3. Cach Jaroslav

1960

TJ Sokol Starý Plzenec A

20

64 14

82.05%

4. Šapovalov Jiří

1955

TJ Kožlany A

19

59 13

81.94%

1952

TJ Kožlany A

18

38 28

57.58%

26. Sebránek Jaroslav

P.U.

Skóre

Regionální přebor I. Třídy (okresní přebor) - tabulka
1.TJ SHM Heřmanova Huť A
18 17 0 1 0
2.Sokol Vysoká Libyně A
18 13 2 3 0
3.Dioss Nýřany C
18 11 4 3 0
4.TJ Baník Líně C
18 8 7 3 0
5.SDH Hadačka
18 7 7 4 0
6.DDM Kaznějov
18 10 1 7 0
7.TJ Sokol Vejprnice A
18 8 2 8 0
8.TJ Kožlany B
18 6 0 12 0
9.TJ Sokol Horní Bělá C
18 4 3 11 0
10.Sokol Vysoká Libyně B
18 4 1 13 0
11.TJ Sokol Kralovice B
18 2 4 12 0
12.TJ SHM Heřmanova Huť B
18 2 1 15 0

Úsp.

236:88
211:113
209:115
190:134
185:139
192:132
183:141
129:195
103:221
110:214
92:232
104:220

52
46
44
41
39
39
36
30
29
27
26
23

Úspěšnost dvouher - Regionální přebor I. třídy (okresní přebor)
(základní část)
Hráč

Nar. Družstvo

P.U. Skóre

Úsp.

1. Dvořák Petr

1971 DDM Kaznějov

12

39 4

90.70%

2. Hájek Petr

1978 Sokol Vysoká Libyně A

16

57 6

90.48%

54 10

84.38%

3. Karafiát Vlastimil ml. 1972 TJ SHM Heřmanova Huť A 18
6. Hoffman Jindřich

DBaK – únor - soutěže finišují
Ano je to tak, poslední únorový víkend byl pro kategorii
juniorek U19 posledním hracím
víkendem této sezóny. Celoroční
snažení tohoto družstva, kterým
bylo udržení soutěže došlo svého
www.kozlany.cz

1945 TJ Kožlany B

15 45 13 77.59%

a jde do tuhého
cíle. Ve vyrovnaném středu tabulky nám patří po základní části 7.
místo s celkovou bilancí 11 výher a
11 proher. Toto umístění pro nás
znamená zároveň konec sezóny.
Družstvo na 7. místě po základní
části již nehraje. Do play off po-

stupují družstva na 1. - 6 místě a
do play out družstva z 8. - 11.
místa. Jelikož nám budou hrát kadetky ještě dlouhé play off své kategorie, tak nám brzký konec juniorek nevadí. Petra Salfická a Míšou
Marouškovou se mohou v klidu
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připravovat na maturitu a zbytek
družstva si odpočine a pak vstoupí
do přípravy na boje v play off kadetek. Navíc cíl daný si před sezónou byl v poklidu splněn – ligová
soutěž U19 byla udržena i pro příští sezónu, do které budeme vstupovat již s cílem zahrát si alespoň
první kolo play off.
Proč píšeme v nadpisu, že jde do
tuhého? Končí základní část i kadetkám. S ohledem na naše postavení v tabulce máme již před posledním dvoukolem jistý postup do
druhého kola play off z prvního
místa a na MDŽ se pokusíme udržet
neporazitelnost
v
lize
v domácích zápasech proti HBB
Praha a Lokomotivě K. Vary. Zápasy to budou těžké, HBB hraje o postup do play off a K. Vary mají stále šanci na 2. místo, zajišťující
přímý postup do 2. kola play off.
Navíc nám mají co vracet za naší
vysokou výhru z „Jízdárny“. Ač budeme v těchto zápasech oslabeni o
Báru (rodinný výlet do Indie) a Natálii (lyžování v Alpách), popereme
se o vítězství a možnost vyhrát
skupiny DL bez porážky. Budeme
rádi, když nás i naše „Bečko“ přijdete
podpořit
do
tělocvičny
v Kožlanech. V sobotu je program
zápasů následující: 13:00 II. liga
žen BaK Plzeň - BC Benešov,
15:30 DBaK – HB Basket Praha,
18:00 DBaK „B“ – BK Lokomotiva
Karlovy Vary. V neděli si kadetky

soupeře prohodí a v 9:30 hraje
„Áčko“ proti K. Varům a od 12:00
„Běčko“ hostí HBB. A pak hurá na
jarní prázdniny.
Svoji soutěž zakončili i mladší
mini – z důvodu prázdnin jsme po
dohodě se soupeři předehráli poslední turnaj 1. března a boje i pro
tuto
kategorii
v OP
skončily.
V průběžné tabulce nám patří 6.
místo. Jak často říkáme, v této kategorii není důležité umístění, ale
to, že děti hrají a na rozdíl od jiných týmů dáváme šanci v těchto
zápasech i mladším a začínajícím
hráčkám a hráčům. Víme, že se
týmu a klubu tyto zkušenosti vrátí
v pozdější době, kdy už to bude o
basketu a výsledcích. ČBF bude
ještě ke konci sezóny vypisovat
turnaje v basketbalu s menším počtem hráčů (miničunče) a samozřejmě budou i turnaje pro přípravku. Maximálního počtu těchto
akcí se budeme chtít zúčastnit. Pokrok „prcků“ je od začátku roku
úžasný.
Stejně jako kadetkám „přituhuje“ i straším žákyním. Extraliga se
překulila do druhé poloviny a začíná se rýsovat postupující osmička
na Mistrovství ČR. I přes nepříjemnou porážku v Havířově jsme
stále kandidáty postupu. Stačí jedna
výhra
a
máme
jistotu.
S ohledem na vyrovnanost celé extraligy je pak na závěrečném turnaji MČR možné snad úplně vše.

Zatím to vypadá, že pořadatelem
MČR bude Studánka Pardubice (jako vítěz Extraligy). Takže se na
začátku května chystejte fandit do
města perníku s námi. V současné
době, kdy máme odehrán jeden
zápas navíc jsme na 3. místě tabulky a k historickému postupu na
MČR je opravdu jen kousek.
U14 bohužel do extraligy nepostoupily, o tom, že to možná bylo i
dílem smůly a shody okolních výsledků svědčí hladká jízda ligovou
nadstavbou. V tabulce vedeme bez
porážky a spravujeme si tak chuť
po nepostupu do extraligy. Do zápasů se zapojují i mladší hráčky,
které tak sbírají zkušenosti do závěrečných bojů svých kategorií o
předkolo MČR a národní festivaly.
Poslední kategorií k hodnocení jsou
ženy. Bohužel zdravotní problémy
a souběh se soutěží juniorek znamená, že hrají své zápasy často
v pěti nebo šesti hráčkách a
v tomto počtu se nedá moc počítat
s úspěchem. Zároveň začaly hráčky řešit následující sezónu, tj. jestli
se
vůbec
dají
dohromady
v dostatečném počtu k odehrání
dalšího ročníku. Rozhodnutí je čistě na nich. Takže se necháme překvapit a doufáme, že po se krátkém oživení ženský basket neuloží
zase k ledu.
J. Buňka

Výsledkový servis únor
U12 – mladší mini
DBaK - DBaK K-K
DBaK K-K - BK Loko PM
DBaK - DBaK K-K
DBaK K-K - BK Loko PM
DBaK K-K - BK Loko PM
DBaK - DBaK K-K (mix)

88:13
12:115
93:20
40:64
47:64
60:44

U17 „B“ – kadetky
BK Brandýs n.L. - DBaK B 109:15
Biž. Jablonec n.N. - DBaK B 88:50
Aritma Praha - DBaK B 54:58
TJ Sokol Kladno - DBaK B 72:58

ženy
BaK Plzeň "B" - DBK K-K 84:28
DBK K-K - BCM Sokolov 59:68
TJ S. Toužim - DBK K-K 74:65
U17 „A“ – kadetky
Biž. Jablonec n.N. - DBaK 59:73
BK Brandýs n.L. - DBaK 58:69
TJ Sokol Kladno - DBaK 52:127
Aritma Praha - DBaK 44:136
U14 – mladší žákyně
Sn. Litoměřice – DBaK
43:61
B. Jablonec n. N. - DBaK 47:69

U15 – starší žákyně
SBŠ Ostrava – DBaK 65:81
BK Havířov – DBaK 73:60
DBaK - BK Česká Lípa 83:43
DBaK - USK Praha 86:71
Studánka Pardubice – DBaK 70:47
U19 - juniorky
Slovan Varnsdorf - DBaK 65:82
Slovan Litoměřice - DBaK 80:75
DBaK - Sokol Nusle 64:59
DBaK - BKj. Kralupy n.V. 91:44
BK Brandýs n.L. – DBaK 68:47
BK Prosek – DBaK 58:44

Tabulky
U19 – juniorky – konečná tabulka DL
1. BK Prosek
22 19 3 1353:1024
2. ŠBK P-H Sadská
22 16 6 1503:1176
3. BK Brandýs n.L.
22 16 6 1476:1195
4. TJ Slovan Litoměřice
22 13 9 1570:1406
5. Basket Poděbrady
22 13 9 1338:1318
6. Sokol Nusle
22 11 11 1435:1200
7. DBaK
22 11 11 1539:1426
8. Aritma Praha
22 10 12 1421:1342
9. BK Klatovy
22 9 13 1284:1362
10. Sokol Kladno
22 8 4 1328:1536
11. TJ Slovan Varnsdorf 22 6 16 1341:1513
12. BK Kralupy junior
22 0 22 817:1907
www.kozlany.cz

41
38
38
35
35
33
33
32
31
30
28
22

U17 – kadetky – průběžná tabulka DL
1. DBaK
20 20 0 1907:1118
2. BK Česká Lípa
20 14 6 1464:1025
3. TJ Slovan Litoměřice
21 13 8 1374:1239
4. BK Loko K. Vary
20 13 7 1366:1088
5. USK Praha B
21 12 9 1341:1230
6. Bižu Jablonec n. N.
20 12 8 1294:1123
7. HB Basket Praha
20 11 9 1477:1362
8. BK Brandýs n. L.
20 10 10 1272:1033
9. ŠBK P-H Sadská
20 10 10 1434:1230
10.TJ Sokol Kladno
20 3 17 1037:1703
11.DBaK B
20 3 17 975:1741
12.Aritma Praha
20 0 20 753:1802

40
34
34
33
33
32
31
30
30
23
23
20
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U15 – průběžná tabulka ŽExL
1. BK Studánka Pce
17 15 2 1148:842
2. BA Sparta
16 12 4 1101:933
3. DBaK
17 11 6 1193:1084
4. BK SŠMH Brno
16 12 4 1065:979
5. Sokol Hradec Králové 16 10 6 1214:1076
6. OSK Olomouc
16 10 6 1146:1036
7. HB Basket Praha
16 9 7 1193:1117
8. Basket Slovanka
16 6 10 992:1194
9. BK Havířov
16 5 11 1149:1193
10. SBŠ Ostrava
16 3 13 1052:1213
11. USK Praha
16 3 13 885:1080
12. BK Česká Lípa
16 1 15 807:1198

32
28
28
28
26
26
25
22
21
19
19
17

U14 – průběžná tabulka ŽL
1. DBaK
880
2. BSK TJ Jičín
972
3. BK Brandýs n. L .
945
4. BK Loko K. Vary
844
5. TJ Slovan Litoměřice
936
6. Nobiles Nusle
835
7. Bižu Jablonec n. N.
918

16
16
13
12
12
11
10

650:438
586:505
531:500
509:494
472:575
452:582
449:555

U12 – průběžná tabulka OP
1. BK Lokomotiva Plzeň 21 16 5 1497:814
2. BK Klatovy
18 18 0 1748:355
3. DBaK
21 1 10 1368:915
4. BK Karpem Holýšov
18 13 5 1166:583
5. BK Loko K. Vary
17 9 8 895:611
6. DBaK K-K
21 5 16 511:1605
7. BSK Tatran Kraslice
17 3 14 548:1247
8. BK Přeštice (h)
17 0 17 220:1823

37
36
32
31
26
26
20
17

ženy – průběžná tabulka OP
1. BCM Sokolov
11 10 1 718:554
2. BaK Plzeň "B"
10 9 1 660:435
3. BK Sokolov
10 8 2 672:560
4. TJ Slavoj Tachov
10 5 5 603:541
5. BSK Tatran Kraslice
11 4 7 691:659
6. BK Klatovy
10 3 7 450:550
7. TJ Sokol Toužim
11 2 9 598:780
8. DBK K-K
11 1 10 511:824

21
19
18
15
15
13
13
12

Olympie Kožlany
Výsledky - únor:
Zimní turnaj v Horní Bříze:
Kožlany – Plasy 1:4 (1:0)
branka: Šnajdr
Program - březen:
Muži:
Příprava:
Neděle 1. 3.
Kaznějov - Kožlany
(v Horní Bříze)
sobota 7. 3.
Kožlany - Dýšina
(v Horní Bříze)
Mistrovská utkání:
neděle 22. 3. Manětín - Kožlany
sobota 28. 3. Kožlany - Blatnice

Třemošná – Kožlany 9:3 (4:2)
branky: Kříž 2, Šnajdr

16:00 hod.
12:00 hod.

15:00 hod.
15:00 hod.

Kožlany – Štěnovice 3:0 (2:0)
branky: Šimek 2, Tupý

Dorost:
sobota 7. 3.
M. Touškov - Kožlany
neděle 15. 3. Kožlany - Horní Bříza
(v Kozojedech)
sobota 21. 3. Union Plzeň - Kožlany
neděle 29. 3. Kožlany - Mýto
Žáci
Příprava:
neděle 29. 3. Hadačka - Kožlany

10:30 hod.
10:00 hod.
12:30 hod.
10:00 hod.

12:30 hod.

ANKETA
Ti, kteří navštěvují naše webové stránky, si jistě
všimli, že její součástí je i anketa.

Výsledky ankety za měsíc únor:

V únoru jsme se Vás ptali, čím doma topíte
Anketní otázka na měsíc březen:
Sledujete pravidelně kožlanské ankety?

(stav k 27. 2. 11:30)
Nová anketa byla spuštěna 1. 3. 2015

Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat v digitální podobě na email: kozlansky.zpravodaj@seznam.cz nebo doručit osobně v psané či tištěné
formě na MěÚ (pí Denková) nejpozději do 25. v měsíci. Obrázky a fotografie v samostatném souboru jako přílohu Vašeho příspěvku (nikoli
vložené do wordu) v tiskové kvalitě. Příspěvky nepodléhají jazykové ani obsahové korektuře.
Vydává Městský úřad Kožlany, Pražská 135, 331 44 Kožlany, tel. 373 396 613, IČO 257958. Povoleno MK ČR – MK ČR E 12273. Vychází 12x
ročně jako měsíčník. Cena jednoho výtisku 8,- Kč, roční předplatné 96,- Kč a poštovné, pokud je zasílán poštou. Volný prodej 9,- Kč

www.kozlany.cz
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